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Til stede 84 representanter.
Ordfører opplyste om tilleggssak lagt ut på plassene: Sak 52/11 Endringer for SV –
fritak/suppleringsvalg.
Innkalling og saksliste med nevnte tilleggssak ble enstemmig vedtatt.
Ordfører opplyste om at det ikke er meldt om inhabilitet til dagens møte.
Det var ingen innsigelser til representantenes habilitet.
Ordfører opplyste om at det ikke vil bli gitt utvidet taletid og ba om fullmakt til å ordne sakslista.

DET VAR MELDT FØLGENDE KORTSPØRSMÅL:
1. Fra Jan Bojer Vindheim (MDG):
Politivedtektene og aksjon mot pelsdyrbutikker

DET VAR MELDT FØLGENDE INTERPELLASJONER:
1. Fra Harald Nissen (MDG) og Randi Sakshaug (Ap):
Grunnlovsjubileet 2014 og Trondheim
2. Fra Trond Svenkerud (PP):
Barnevernet i Trondheim kommune
3. Fra Merethe Baustad Ranum (H):
Større forutsigbarhet og selvråderett i hjemmetjenestene
4. Fra Yngve Brox (H):
Velferdsteknologi – trygghet og frihet for den enkelte bruker
5. Fra Kristian Dahlberg Hauge (FrP):
Skolegrenser på Tiller
6. Fra Harald Nissen og Hilde Opoku (MDG):
Evaluering av rammebetingelsene for familier med store omsorgsbehov

Dagens kulturinnslag fra Kulturskolen var ved en horngruppe bestående av Benjamin Setsaas, Fride
Herfjord, Ingrid Graftås og Nanna Finneide som spilte ”Søvnløse bananer” fra Fruktsuite av Helge
Førde.
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SAKSLISTE
Saksnr.
40/11

Arkivsaksnr.
11/1496
KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL KUNSTGRESSBANE PÅ
TILLER

41/11

08/248
SAKSBEHANDLINGSGEBYR FOR TILSYN MED FEIING OG SERVICE
AV VARMEANLEGG

42/11

10/45560
ENDRET ORGANISERING OG VITALISERING AV BRUKERRÅDENE
INNEN HELSE- OG VELFERDSTJENESTEN

43/11

11/15904
ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR TRONDHEIM
KOMMUNEREVISJON 2010

44/11

11/15911
ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR KONTROLLKOMITEEN 2010

45/11

11/2751
ÅRSMELDING FOR KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED
NEDSATT FUNKSJONSEVNE (KFU) 2010

46/11

11/6373
ÅRSMELDING FOR ELDRERÅDET I TRONDHEIM 2010

47/11

11/12817
ÅRSRAPPORT 2010 FRA HELSE OG OMSORGSOMBUDET

48/11

06/33586
DETALJREGULERING AV BRØSETVEGEN 26 OG 28

49/11

07/9713
DETALJREGULERING AV ARNE GARBORGS VEG 31

50/11

09/6877
DETALJREGULERING AV TUNGASLETTA 6, GNR/BNR 15/77

51/11

11/15943
SKJENKETID- PRIVAT FORSLAG FRA KRISTIAN DAHLBERG HAUGE
(FrP)

52/11

11/1775
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ENDRINGER FOR SV - FRITAK/SUPPLERINGSVALG
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Sak 40/11
KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL KUNSTGRESSBANE PÅ TILLER
INNSTILLING:
Bystyret vedtar å stille garanti for et lån på kr. 1 250 000,- som Tiller idrettslag tar opp i Sparebanken
Midt-Norge, i forbindelse med etablering av kunstgressbane på kommunal eiendom ved Kristen
Videregående skole Trøndelag (KVT) på Tiller.
Det stilles følgende betingelser for garantien:
1. Garantiansvaret utgjør maksimum 1 250 000,2. Garantiansvaret omfatter kun hovedstolen
3. Garanti gis ved simpel kausjon
4. Garantien nedtrappes i takt med forutsatt utvikling i hovedforholdet, og det er en forutsetning
at kommunalt tilskudd, eventuell refusjon av merverdiavgift og spillemidler i sin helhet
benyttes til nedbetaling av lånet.
5. Lånets løpetid er på maksimalt 10 år.
6. Garantiansvaret opphører i sin helhet 6 måneder etter det tidspunkt lånet er forutsatt å være
nedbetalt.

Saksordfører: Elin Kvikshaug Berntsen (SV)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar å stille garanti for et lån på kr. 1 250 000,- som Tiller idrettslag tar opp i Sparebanken
Midt-Norge, i forbindelse med etablering av kunstgressbane på kommunal eiendom ved Kristen
Videregående skole Trøndelag (KVT) på Tiller.
Det stilles følgende betingelser for garantien:
1. Garantiansvaret utgjør maksimum 1 250 000,2. Garantiansvaret omfatter kun hovedstolen
3. Garanti gis ved simpel kausjon
4. Garantien nedtrappes i takt med forutsatt utvikling i hovedforholdet, og det er en forutsetning
at kommunalt tilskudd, eventuell refusjon av merverdiavgift og spillemidler i sin helhet
benyttes til nedbetaling av lånet.
5. Lånets løpetid er på maksimalt 10 år.
6. Garantiansvaret opphører i sin helhet 6 måneder etter det tidspunkt lånet er forutsatt å være
nedbetalt.

Sak 41/11
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SAKSBEHANDLINGSGEBYR FOR TILSYN MED FEIING OG SERVICE AV
VARMEANLEGG
INNSTILLING:
1. Bystyret vedtar innføring av saksbehandlingsgebyr for tilsyn med feiing og service av varmeanlegg
i Trondheim kommune med hjemmel i Forskrift om krav om feiing av og service på
varmeanlegg, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag.
2. Gebyrsatsene fastsettes i gebyrregulativet for Trondheim kommune og revideres årlig.
Saksordfører: Eva Henriette Mohn (FrP)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble vedtatt med 72 stemmer (36Ap, 13H, 3FrP, 6SV, 3V, 3R, 3KrF, 3MDG, 3Sp)
mot 12 stemmer (10FrP, 1PP, 1DEM).

VEDTAK:
1. Bystyret vedtar innføring av saksbehandlingsgebyr for tilsyn med feiing og service av varmeanlegg
i Trondheim kommune med hjemmel i Forskrift om krav om feiing av og service på
varmeanlegg, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag.
2. Gebyrsatsene fastsettes i gebyrregulativet for Trondheim kommune og revideres årlig.

Sak 42/11
ENDRET ORGANISERING OG VITALISERING AV BRUKERRÅDENE INNEN
HELSE- OG VELFERDSTJENESTEN

INNSTILLING
1. Brukerrådenes rolle innen helse- og velferdstjenesten som samspillinstans og høringsinstans
oppgraderes og formaliseres.
Med virkning fra 1. oktober 2011 vedtar bystyret følgende endringer i brukerrådenes
retningslinjer:
a. Nytt pkt 6f: Innen helse- og velferdsområdet organiseres brukerrådene etter følgende
sektorinndeling:
- helse- og velferdssentre og helsehus utgjør en sektor,
- hjemmetjenestene en sektor,
- botiltak og dagtilbud en sektor,
- helse og velferdskontor, byomfattende helse- og velferdstjenester og NAVkontor en sektor.
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b. Nytt pkt 8c: Forhold og saker som kan medføre endringer på den aktuelle enheten
eller innen tjenesteområdet. Rådslagning og informasjonsutveksling rundt slike
endringer kan skje både opp mot enhetsleder, rådmann eller politisk nivå.
c. Punkt 9e endres til: Fungere som høringsorgan for rådmann og politisk nivå. Dette
gjelder både enhetens tjenesteområde og tilsendte politiske saker.
d. Punkt 9f gis slik tillegg: Innen helse- og velferdstjenesten møter brukerrådene
sektorvis bystyrets fagkomite for helse- og velferd en gang i året, jfr pkt 6f
e. Punkt 9g strykes.
Med virkning fra 1.oktober 2011 vedtar bystyret følgende tilføyelser i bystyrekomiteenes
reglement:
f. Pkt 1.9 endres til: … hvilke komiteer, råd, utvalg og brukerråd som eventuelt skal
høres.
g. Nytt pkt 5.7: Helse- og velferdskomiteen gjennomfører årlige kontaktmøter med
brukerrådene innen helse- og velferdsområdet med utgangspunkt i
sektororganisering av brukerrådene, jfr brukerrådenes retningslinjer.
2. Rådmannen oppretter og holder ved like en samlet kontaktoversikt over brukerrådene innen
helse- og velferdsområdet på kommunens nettsider.
Saksordfører: Øyvind Brastein (Ap)
Behandling:
Trond Svenkerud (PP) fremmet følgende forslag:
De medlemmer av brukerrådene som ikke har annen lønnet kommunal stilling tilstås kr 250 pr møte.
Dette omfatter alt arbeid med tillitsvervet inkl reiseutgifter.
Arne Byrkjeflot (R) fremmet følgende tilleggsforslag som nytt pkt 2d:
Alle brukerråd skal ha med en representant for de ansatte.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Svenkeruds forslag fikk 2 stemmer (1PP, 1DEM) og falt.
Byrkjeflots forslag fikk 8 stemmer (3V, 3R, 1PP, 1DEM) og falt.
VEDTAK:
1. Brukerrådenes rolle innen helse- og velferdstjenesten som samspillinstans og høringsinstans
oppgraderes og formaliseres.
Med virkning fra 1. oktober 2011 vedtar bystyret følgende endringer i brukerrådenes
retningslinjer:
a. Nytt pkt 6f: Innen helse- og velferdsområdet organiseres brukerrådene etter følgende
sektorinndeling:
- helse- og velferdssentre og helsehus utgjør en sektor,
- hjemmetjenestene en sektor,
- botiltak og dagtilbud en sektor,
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b.

c.
d.
e.

- helse og velferdskontor, byomfattende helse- og velferdstjenester og NAVkontor en sektor.
Nytt pkt 8c: Forhold og saker som kan medføre endringer på den aktuelle enheten
eller innen tjenesteområdet. Rådslagning og informasjonsutveksling rundt slike
endringer kan skje både opp mot enhetsleder, rådmann eller politisk nivå.
Punkt 9e endres til: Fungere som høringsorgan for rådmann og politisk nivå. Dette
gjelder både enhetens tjenesteområde og tilsendte politiske saker.
Punkt 9f gis slik tillegg: Innen helse- og velferdstjenesten møter brukerrådene
sektorvis bystyrets fagkomite for helse- og velferd en gang i året, jfr pkt 6f
Punkt 9g strykes.

Med virkning fra 1.oktober 2011 vedtar bystyret følgende tilføyelser i bystyrekomiteenes
reglement:
f. Pkt 1.9 endres til: … hvilke komiteer, råd, utvalg og brukerråd som eventuelt skal
høres.
g. Nytt pkt 5.7: Helse- og velferdskomiteen gjennomfører årlige kontaktmøter med
brukerrådene innen helse- og velferdsområdet med utgangspunkt i
sektororganisering av brukerrådene, jfr brukerrådenes retningslinjer.
2. Rådmannen oppretter og holder ved like en samlet kontaktoversikt over brukerrådene innen
helse- og velferdsområdet på kommunens nettsider.

Sak 43/11
ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR TRONDHEIM KOMMUNEREVISJON
2010
INNSTILLING:
Bystyret godkjenner Trondheim kommunerevisjons årsregnskap for 2010.
Bystyret tar revisjonsberetning og årsmelding for 2010 til orientering.
Saksordfører: Morten Kokaas (FrP)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret godkjenner Trondheim kommunerevisjons årsregnskap for 2010.
Bystyret tar revisjonsberetning og årsmelding for 2010 til orientering.
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Sak 44/11
ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR KONTROLLKOMITEEN 2010
INNSTILLING:
Bystyret godkjenner Kontrollkomiteens årsregnskap for 2010.
Bystyret tar revisjonsberetning og årsmelding for 2010 til orientering.
Saksordfører: Morten Kokaas (FrP)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret godkjenner Kontrollkomiteens årsregnskap for 2010.
Bystyret tar revisjonsberetning og årsmelding for 2010 til orientering.

Sak 45/11
ÅRSMELDING FOR KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE (KFU) 2010
INNSTILLING:
Bystyret tar årsmelding for 2010 fra Kommunalt råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne til orientering.
Saksordfører: Hanne Moe Bjørnbet (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret tar årsmelding for 2010 fra Kommunalt råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne til orientering.
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Sak 46/11
ÅRSMELDING FOR ELDRERÅDET I TRONDHEIM 2010
INNSTILLING:
Bystyret tar årsmelding for 2010 fra Eldrerådet i Trondheim til orientering.
Saksordfører: Hanne Moe Bjørnbet (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret tar årsmelding for 2010 fra Eldrerådet i Trondheim til orientering.

Sak 47/11
ÅRSRAPPORT 2010 FRA HELSE OG OMSORGSOMBUDET
INNSTILLING:
Årsrapport for 2010 fra Helse- og omsorgsombudet i Trondheim tas til orientering.
Saksordfører: Michael Setsaas (H)
Behandling:
Arne Byrkjeflot (R) fremmet følgende tilleggsforslag:
Bystyret deler ombudets bekymring for:
1. At det blir bygd og er planlagt for få langtids sykehjemsplasser.
2. At fortetningsplassene fortsatt ikke er utfaset. En sengsrom tas i bruk for to personer og
overgang fra tosengsrom til en-sengsrom går alt for seint.
3. At ventetid for å få tildelt kommunal bolig er alt for lang.
Sissel Trønsdal (Ap), Johanne Storler (Sp), Elin K. Berntsen (SV) og Jan B. Vindheim
(MDG) fremmet følgende merknad:
Merknadsstillerne ser frem til at den nye Eldreplanen snart kommer til behandling i Bystyret.
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Det ble bedt om rullering av planen blant annet på bakgrunn av endringer i demografien, og
derigjennom endring av antallet planlagte sykehjemsplasser – både korttids, - og langtidsplasser.
Gjennom behandlingen av ny Eldreplan vil vi gå dypere inn i utfordringene og hvordan disse må
løses.
Hilde Opoku (MDG) fremmet følgende tillegg til merknaden på vegne av Ap, Sp, SV og MDG:
Bystyret ber om ytterligere synliggjøring av ombudets mandat overfor barn og unge.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Byrkjeflots tilleggsforslag pkt. 1 fikk 25 stemmer (1H, 13FrP, 3V, 3KrF, 3V, 1PP, 1DEM) og falt.
Byrkjeflots tilleggsforslag pkt. 2 og 3 fikk 37 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 3V, 1PP, 1DEM)
og falt.
H, FrP, V, R, KrF, PP og DEM sluttet seg til merknadene fra Ap, SV, Sp og MDG.
VEDTAK:
Årsrapport for 2010 fra Helse- og omsorgsombudet i Trondheim tas til orientering.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, H, FrP, SV, V, R, KrF, Sp, MDG, PP og DEM:
Merknadsstillerne ser frem til at den nye Eldreplanen snart kommer til behandling i Bystyret.
Det ble bedt om rullering av planen blant annet på bakgrunn av endringer i demografien, og
derigjennom endring av antallet planlagte sykehjemsplasser – både korttids, - og langtidsplasser.
Gjennom behandlingen av ny Eldreplan vil vi gå dypere inn i utfordringene og hvordan disse må
løses.
Bystyret ber om ytterligere synliggjøring av ombudets mandat overfor barn og unge.

Sak 48/11
DETALJREGULERING AV BRØSETVEGEN 26 OG 28
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Brøsetvegen 26 og 28 som vist på kart i målestokk
1:500, merket Madsø Sveen arkitekter AS senest datert 28.2.2011 med bestemmelser senest datert
28.2.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Saksordfører: Torleif Hugdahl (SV).

Møteprotokoll for Bystyret, 28.04.2011 (11/16643)

11

Trondheim kommune
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Brøsetvegen 26 og 28 som vist på kart i målestokk
1:500, merket Madsø Sveen arkitekter AS senest datert 28.2.2011 med bestemmelser senest datert
28.2.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Sak 49/11
DETALJREGULERING AV ARNE GARBORGS VEG 31
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Arne Garborgs veg 31, som vist på kart i målestokk
1:500, merket Varmbobygg, datert 8.7.2010, sist endret 22.2.2011 og i bestemmelser sist endret
22.2.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Saksordfører: Kolbjørn Frøseth (Sp).
Behandling:
Jan Bojer Vindheim (MDG) fremmet følgende forslag:
Reguleringsbestemmelsenes pkt 3.4.2 endres til ”Bebyggelsen kan ha flatt tak. Ved saltaksløsning
skal maks mønehøyde ikke overstige kotehøyde C+201,5.”
Votering:
Vindheims tilleggsforslag fikk 13 stemmer (6SV, 3R, 3MDG, 1DEM) og falt.
Innstillingen ble vedtatt mot 3 stemmer (2MDG, 1DEM).

VEDTAK:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Arne Garborgs veg 31, som vist på kart i målestokk
1:500, merket Varmbobygg, datert 8.7.2010, sist endret 22.2.2011 og i bestemmelser sist endret
22.2.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
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KORTSPØRSMÅL OG INTERPELLASJONER:
KORTSPØRSMÅL:
1. Jan Bojer Vindheim (MDG) begrunnet sitt kortspørsmål: ”Politivedtektene og aksjon mot
pelsdyrbutikker”.
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Einar Aassved Hansen.

INTERPELLASJONER:
1. Randi Sakshaug (Ap) begrunnet sin interpellasjon: ”Grunnlovsjubileet 2014 og Trondheim”.
Interpellasjonen ble besvart av ordfører Rita Ottervik.
Randi Sakshaug (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av Ap, SV, MDG og Sp:
Det settes ned en jubileumskomite på politisk nivå for lokal markering av Grunnlovsjubileet i
Trondheim i 2014.
Rådmannen nedsetter en arbeidsgruppe med mandat om å utarbeide et forprosjekt som angir
rammene for innhold, omfang, deltakere, organisering og økonomisk estimat av Grunnlovsjubileet
2014. Arbeidsgruppen leverer forprosjektrapport til jubileumskomiteen innen 01.01.2012.
Votering:
Sakshaugs forslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Det settes ned en jubileumskomite på politisk nivå for lokal markering av Grunnlovsjubileet i
Trondheim i 2014.
Rådmannen nedsetter en arbeidsgruppe med mandat om å utarbeide et forprosjekt som angir
rammene for innhold, omfang, deltakere, organisering og økonomisk estimat av Grunnlovsjubileet
2014. Arbeidsgruppen leverer forprosjektrapport til jubileumskomiteen innen 01.01.2012.

2. Trond Svenkerud (PP) begrunnet sin interpellasjon: ”Barnevernet i Trondheim kommune”.
Interpellasjonen ble besvart av ordfører Rita Ottervik.
Espen Agøy Hegge (KrF) fremmet følgende alternative forslag:
1. Mange fosterhjem føler at oppfølgingen de får fra kommunen ikke er god nok. Bystyret ber
rådmannen komme tilbake med en sak som beskriver hvordan Trondheim kommune kan
tilby bedre veiledning og tettere oppfølging av hvert enkelt fosterhjem.
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2. Bystyret ønsker at de som melder seg som fosterhjem skal få et godt grunnlag for å utføre
den omsorgsoppgaven de har tatt på seg. Bystyret ber derfor rådmannen innarbeide en
styrking av opplæring og skolering av fosterhjem i kommende års budsjett.
Votering:
Hegges forslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Mange fosterhjem føler at oppfølgingen de får fra kommunen ikke er god nok. Bystyret ber
rådmannen komme tilbake med en sak som beskriver hvordan Trondheim kommune kan
tilby bedre veiledning og tettere oppfølging av hvert enkelt fosterhjem.
2. Bystyret ønsker at de som melder seg som fosterhjem skal få et godt grunnlag for å utføre
den omsorgsoppgaven de har tatt på seg. Bystyret ber derfor rådmannen innarbeide en
styrking av opplæring og skolering av fosterhjem i kommende års budsjett.

3. Merethe Baustad Ranum (H) begrunnet sin interpellasjon: ”Større forutsigbarhet og
selvråderett i hjemmetjenestene.”
Interpellasjonen ble besvart av ordfører Rita Ottervik.
Elin Marie Andreassen (FrP) fremmet følgende forslag:
Bystyret ber Rådmannen inkludere fritt brukervalg som et av tiltakene for å oppnå større
forutsigbarhet og selvråderett i hjemmetjenestene.
Sissel Trønsdal (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av Ap, H, SV, MDG og Sp:
Rådmannen bes iverksette tiltak som gjør det mulig for hjelpetrengende selv å påvirke hvem som
skal utføre kommunale hjemmebaserte tjenester, bytte dersom hjelpen ikke fungerer
tilfredsstillende og få varsel dersom hjelpen er forsinket eller forhindret fra å komme.
Det er viktig at brukerne skal ha færrest mulig hjelpere å forholde seg til. På tross av at flere
tiltak er iverksatt på dette området har vi fremdeles en utfordring med å komme i mål. Vi ber
derfor rådmannen intensivere arbeidet for å nå målet om færrest mulig hjelpere til den enkelte.
Vi er godt i gang med Livsglede-sertifisering av våre sykehjem, og det er viktig å tilrettelegge for
livsglede også innenfor hjemmetjenesten.
Vi ber derfor rådmannen ta dette med inn i arbeidet med ny kommunedelplan for tjenester til
eldre.
Arne Byrkjeflot (R) fremmet følgende forslag:
Bystyret ber om at antall forskjellige hjemmehjelpere den enkelte må forholde seg til
begrenses, og ber rådmannen vurdere om det kan settes et tak.
Votering:
Trønsdals forslag ble enstemmig vedtatt.
Byrkjeflots forslag fikk 24 stemmer (13FrP, 3V, 3KrF, 3R, 1PP, 1DEM) og falt.
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Andreassens forslag fikk 34 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 1PP, 1DEM) og falt.
VEDTAK:
Rådmannen bes iverksette tiltak som gjør det mulig for hjelpetrengende selv å påvirke hvem som
skal utføre kommunale hjemmebaserte tjenester, bytte dersom hjelpen ikke fungerer
tilfredsstillende og få varsel dersom hjelpen er forsinket eller forhindret fra å komme.
Det er viktig at brukerne skal ha færrest mulig hjelpere å forholde seg til. På tross av at flere
tiltak er iverksatt på dette området har vi fremdeles en utfordring med å komme i mål. Vi ber
derfor rådmannen intensivere arbeidet for å nå målet om færrest mulig hjelpere til den enkelte.
Vi er godt i gang med Livsglede-sertifisering av våre sykehjem, og det er viktig å tilrettelegge for
livsglede også innenfor hjemmetjenesten.
Vi ber derfor rådmannen ta dette med inn i arbeidet med ny kommunedelplan for tjenester til
eldre.

4. Yngve Brox (H) begrunnet sin interpellasjon: ”Velferdsteknologi – trygghet og frihet for den
enkelte bruker.”
Interpellasjonen ble besvart av ordfører Rita Ottervik.
Yngve Brox (H) fremmet følgende forslag:
Rådmannen bes om å legge frem en helhetlig plan for hvordan velferdsteknologi skal integreres i
kommunens helse- og velferdstjenester. Planen skal også drøfte de etiske problemstillingene
denne teknologien kan føre med seg.
Votering:
Brox forslag ble vedtatt mot 3stemmer (3R).
VEDTAK:
Rådmannen bes om å legge frem en helhetlig plan for hvordan velferdsteknologi skal integreres i
kommunens helse- og velferdstjenester. Planen skal også drøfte de etiske problemstillingene
denne teknologien kan føre med seg.

Sak 50/11
DETALJREGULERING AV TUNGASLETTA 6, GNR/BNR 15/77
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Tungasletta 6, gnr./bnr. 15/77 som vist på kart i
målestokk 1:1000, merket Voll Arkitekter AS senest datert 1.3.2011 med bestemmelser senest
datert 1.3.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
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Saksordfører: Svein Otto Nilsen (DEM).
Behandling:
Svein Otto Nilsen (DEM) fremmet følgende forslag:
Tilkomstveg til Tungasletta 10 blir flyttet 3-4 meter fra tomtegrensen til Tungasletta 8, slik at det ikke
oppstår problemer med bl.a. snøopplag på tomten til Tungasletta 8.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Nilsens forslag fikk 1 stemme (1DEM) og falt.

VEDTAK:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Tungasletta 6, gnr./bnr. 15/77 som vist på kart i
målestokk 1:1000, merket Voll Arkitekter AS senest datert 1.3.2011 med bestemmelser senest
datert 1.3.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Sak 51/11
SKJENKETID- PRIVAT FORSLAG FRA KRISTIAN DAHLBERG HAUGE (FrP)
INNSTILLING:
Privat forslag fra Dahlberg Hauge om å utvide skjenketiden i byen til klokken 03.00 avvises.
Saksordfører: Jørgen Knapskog (Ap)
Behandling:
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) fremmet følgende forslag:
Bystyret vedtar å utvide skjenketiden i byen til klokken 03.00.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Hauges forslag ble innstillingen vedtatt med 56
stemmer (37Ap, 6SV, 1V, 3R, 3KrF, 3MDG, 2SP, 1PP) mot 29 stemmer avgitt for Hauges forslag
(13H, 13FrP, 2V, 1DEM)

VEDTAK:
Privat forslag fra Dahlberg Hauge om å utvide skjenketiden i byen til klokken 03.00 avvises.
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Sak 52/11
ENDRINGER FOR SV - FRITAK/SUPPLERINGSVALG
Forslag til innstilling:
Solveig Bergstrøm fritas fra verv i Bystyret for resten av valgperioden.
Jørund Berg Leknes velges som 3. vara for medlem nr. 7 i Helse- og velferdskomiteen for resten av
valgperioden.
Behandling:

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Solveig Bergstrøm fritas fra verv i Bystyret for resten av valgperioden.
Jørund Berg Leknes velges som 3. vara for medlem nr. 7 i Helse- og velferdskomiteen for resten av
valgperioden.

INTERPELLASJONER:

5. Kristian Dahlberg Hauge (FrP) begrunnet sin interpellasjon: ”Skolegrenser på Tiller.”
Interpellasjonen ble besvart av ordfører Rita Ottervik.
Yngve Brox (H) fremmet følgende forslag:
Bystyret ber om å få seg forelagt en sak hvor det forberedes innføring av friere skolevalg i hele
kommunen.
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) fremmet følgende forslag:
1. Bystyret vedtar en justering av skolegrensene på Tiller slik at Rognbudalen tilbakeføres til
Hårstad skolekrets.
2. Bystyret ber om å få seg forelagt en sak hvor det forberedes innføring av fritt skolevalg på
Tiller.
Votering:
Hauges forslag pkt. 1 fikk 24 stemmer (13FrP, 6SV, 3V, 1PP, 1DEM) og falt.
Hauges forslag pkt. 2 fikk 15 stemmer (13FrP, 1PP, 1DEM) og falt.
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Brox forslag fikk 28 stemmer (13H, 13FrP, 1PP, 1DEM) og falt.

6. Hilde Opoku (MDG) begrunnet sin interpellasjon: ” Evaluering av rammebetingelsene for
familier med store omsorgsbehov.”
Interpellasjonen ble besvart av fungerende rådmann Carl-Jakob Midttun.
Elin Marie Andreassen (FrP) fremmet følgende merknad:
Merknadsstillerne er av den oppfatning at det bør innføres en nasjonal ordning med normerte
satser for omsorgslønn og Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), finansiert via folketrygden.
Hilde Opoku (MDG) fremmet følgende forslag:
Bystyret ber rådmannen starte forberedelsen av en sak som bygger på en evaluering av kriteriene
for omsorgslønn med forslag til praksis videre.
Votering:
Opokus forslag fikk 42 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3R, 3KrF, 2Sp, 3MDG, 1PP, 1DEM) og
falt.
FrPs merknad fikk tilslutning fra DEM og ble en mindretallsmerknad.

Leder av 17.mai-komiteen, Rita Kumar, inviterte bystyret til å delta i borgertoget 17.mai.

Møtet hevet kl. 21.15

Rita Ottervik
Ordfører

Yngve Brox
Kari Aarnes
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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